
Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

upanciretã, 05 de julho de 2016. 

Dalmás 
retário.(viunicipal da ministração. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 05 de julho 
de 2016 à 

Tup nciretã, 	 

io 	Dalmás 
'o Municipal da Adm istração. 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3843 
05 DE JULHO DE 2016. 

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 
Pagamentos ao INSS e ao FUNPREV, utilizando 
os recursos oriundos de alienação e/ou 
ressarcimento de seguro de bens móveis do 
Município. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 
legais. e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar Pagamentos ao INSS -
Instituto Nacional de Seguridade Social, e ao FUNPREV - Fundo de Previdência do Servidor 
Municipal, utilizando recursos oriundos de alienação e/ou ressarcimento de seguro de Bens Móveis 
do Município. 

Art. 2° Fica ainda o Poder Executivo autorizado a abrir e/ou suplementar os créditos 
orçamentários que se fizerem necessários por Decreto, se forem necessários para a correta 
contabilização dos pagamentos autorizados por esta lei, até o limite de R$ 119.283,98 (cento e 
dezenove mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) acrescidos dos rendimentos 
porventura auferidos na aplicação financeira destes valores. 

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
específicas criadas e devidamente vinculadas as receitas acima citadas. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2016. 

Carlos Augusto 'Bi:Um de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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